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Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 

Міністерство цифрової трансформації України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 

економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та 

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; 

впровадження електронного документообігу; розвитку цифрових навичок та 

цифрових прав громадян; відкритих даних, розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу; надання електронних та адміністративних послуг; 

електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-

індустрії. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1051 

«Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних 

студентських (учнівських) квитків» (далі – постанова) реалізовується 

експериментальний проект щодо застосування електронних студентських 

(учнівських) квитків, які можуть пред’являтися замість студентських 

(учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) 

освіти, для підтвердження статусу студента (учня) такого закладу та реалізації 

його права на пільги, передбачені законодавством України. 

Згідно Порядку «Застосування електронних студентських (учнівських) 

квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти на 

період проведення експерименту» визначено, що е-квиток студента (учня) 

пред’являється особою на електронному носії через мобільний додаток Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг (Дія) без додаткового пред’явлення 

студентського (учнівського) квитка, виготовленого на бланку, а також 

документа, що посвідчує особу. 



За ініціативи Мінцифри Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів 

України від 15 квітня 2020 року № 278 «Про реалізацію експериментального 

проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, 

що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення 

в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина 

України для виїзду за кордон» (далі – постанова), якою розпочато реалізацію 

відповідного експериментального проекту. 

Відповідно до постанови визначено, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування за умови наявності технічних засобів, призначених 

для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді 

інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та 

відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті 

громадянина України для виїзду за кордон, протягом строку реалізації 

експериментального проекту здійснюють повноваження з надання 

адміністративних послуг, що потребують пред’явлення особою паспорта 

громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

відповідно до вимог законодавства з урахуванням вимог Порядку, затвердженого 

цією постановою. Інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють надання 

послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою 

паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, інших документів (відомостей, даних), за власним рішенням можуть 

приєднатися до реалізації експериментального проекту. 

Перевірка дійсності документу відбувається за допомогою сканування 

унікального QR-коду документа. Він генерується при натисканні на картку 

документа та діє лише 3 хвилини. Перевіряючий сканує QR-код за допомогою 

рідера QR-кодів. В останній версії додатку Дія (в оновленні від 2 червня 2020 

року) він вбудований у додаток. Після сканування QR-коду документа у 

смартфоні перевіряючого з'являються дані відсканованого документу особи. Для 

отримання даних особи, перевіряючий також має бути аутентифікований в 

додатку Дія . 

Для використання функцій з перевірки дійсності електронних документів 

(е-студентського) додатку Дія достатньо використання смартфону, який 

підтримує мережу інтернет та функцію сканування унікального QR-коду. 

Завантажити актуальний додаток Дія можна на його офіційному сайті 

https://go.diia.app/. 

Також 21 квітня о 14:00 відбудеться вебінар «Можливості використання 

цифрових документів в сфері освіти» на який ми запрошуємо долучитися усіх 

бажаючих представників від університету. Посилання на реєстрацію: 

https://bit.ly/3dRMdYa. Після реєстрації ближче до заходу ми надішлемо 

посилання на Zoom для всіх учасників. 

З огляду на вищевикладене, просимо розглянути можливість приєднання 

Вашого університету до реалізації зазначених постанов та впровадження 

використання е-студентського, е-паспорта громадянина України та е-паспорта 

https://go.diia.app/
https://bit.ly/3dRMdYa


громадянина України для виїзду закордон замість паперових копій документів у 

всіх життєвих ситуаціях, де потрібно пред’явлення або копія документа(-ів). 

Контактні особи для подальшої комунікації з питань приєднання: 

1) Іванов Денис Анатолійович - керівник експертної групи впровадження 

та оцінки якості надання електронних послуг директорату розвитку 

електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, 

ivanov@thedigital.gov.ua; 

2) Канівець Анна Миколаївна – головний спеціаліст експертної групи 

впровадження та оцінки якості надання електронних послуг директорату 

розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, 

kanivets@thedigital.gov.ua, 099 073 56 55. 

 

 

Перший заступник Міністра                                Олексій ВИСКУБ 

 

 

Денис Іванов  

ivanov@thedigital.gov.ua 
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